
 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem lité skříně pro simulátor elastohydrodynamického 

kontaktu.  Původní skříň je složena z obráběných součástí, což omezuje její tvarování 

a prodražuje výrobu. Na základě analýzy původního stavu zařízení a použitelných 

slévárenských technologií byl vyhotoven návrh na novou litou skříň. Výstupem je průvodní 

zpráva a výkresová dokumentace. V průvodní zprávě je zdokumentován postup výroby 

prototypu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Litá skříň, odlitek, slévárenská technologie, EHD simulátor 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
This Bachelor´s Thesis presents an engineering design of cast frame for simulator of 

elastohydrodynamic contact. Original frame is folded from machined parts, which limits 

shaping and increases the cost of production. Through the analysis of the current state and 

applicable foundry technologies has been developed design for new cast frame. The output 

is accompanying report and drawing documentation. The accompanying report documents 

the prototype production process. 
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Cast frame, foundry technologies, EHD simulator 
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1 ÚVOD 

 

Při úpravě konstrukcí různých strojů a zařízení se mnohdy nahrazují obráběné součásti 

součástmi vyráběnými slévárenskou technologií, pokud to dovolují nároky, které jsou na ně 

kladeny. Na těchto součástech se obrábějí pouze funkční plochy, jejichž jakost povrchu, 

geometrická a rozměrová přesnost jsou nezbytné pro funkci dané součásti. 

Motivací pro použití součásti, jejímž polotovarem byl odlitek může být celá řada. Odlitků se 

často využívá pro snížení nákladů a času na zhotovení dílce, zejména v sériové a hromadné 

výrobě. Lité součásti mohou mít velmi složité tvary, které nelze zhotovit jinou technologií. 

Díky tomu je možné do značné míry optimalizovat tvar součásti. Pomocí odliku je možné 

nahradit montážní celky, např montované skříně, rámy apod. což může vést ke zvýšení 

přesnosti uložení navazujících součástí, ke snížení hmotnosti a zvýšení tuhosti. Lité součásti 

mají obecně lepší mechanické vlastnosti než součásti, které jsou celé zhotoveny obráběním, 

jelikož jejich materiálová struktura není narušena obráběním. 

Tato práce se zabývá návrhem lité skříně pro optický tribometr (elastohydrodynamický 

simulátor), vyvinutý a provozovaný na Ústavu konstruování Vysokého učení technického 

v Brně. Skříň tribometru je dosud řešena, jako montovaná z několika ocelových obráběných 

dílů, což prodražuje výrobu a limituje konstruktéra v tvarování součásti. Jedná se tedy 

o nahrazení montážního celku obráběných součástí odlitkem. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Simulátor elastohydrodynamického kontaktu 

2.1.1 Tribologie a tribometry 

Tribologie je věda, která zkoumá tření, opotřebení a mazání při relativním pohybu dvou 

povrchů. Jedná se o poměrně mladou vědní disciplínu, která byla definována v roce 1967, 

přesto je oblast jejího zájmu velmi široká [1]. 

V podstatě každé technické zařízení vyrobené člověkem, zejména to kde dochází 

k relativnímu pohybu povrchů součástí, se opotřebovává. To má velký vliv na bezpečnost, 

spolehlivost a údržbu daného zařízení, a z toho plynoucí ekonomické důsledky. Analýzy 

poruch strojních zařízení ukazují, že většina z nich byla způsobena právě selháním při 

interakci pohyblivých částí stroje, jako jsou ložiska, ozubená kola, vačkové mechanismy, 

spojky, těsnení apod. Důvod poruchy těchto součástí je většinou tribologického charakteru. 

 Nejedná se však jen o díla vyrobena člověkem, tribologické procesy probíhají i přírodě 

a tělech živých organismů. Touto oblastí se zabývá biotribologie [1]. 

Pro zkoumání tribologických procesů se používájí experimentální laboratorní přístroje, 

obecně zvané tribometry. S jejich pomocí se stanovují především hodnoty koeficientu tření 

mezi různými materiály, míra opotřebení a tloušťka mazacího filmu. Jejich konstrukce jsou 

velmi rozličné a jsou dány typem měření, meřenými veličinami a podmínkami, za kterých 

byla měření prováděna. Vzhlem k variabilitě měření existuje přes 240 různých konstrukcí 

tribometrů. Základními prvky těchto přístrojů jsou obecně zatěžovací tělísko a vzorek, které 

spolu tvoří třecí kontakt. Zatěžovací tělísko a vzorek se vůči sobě pohybují (obvykle se 

pohybuje pouze vzorek, ať už rotačně či recipročně, a tělísko je statické, nebo je poháněn 

vzorek i zatěžovací tělísko. Další nezbytnou součástí jsou pohonné jednotky pro realizaci 

pohybu vzorku, či zatěžovacího tělíska, a mechanismus umožňujicí regulaci zatížení 

v třecím kontaktu. Moderní zařízení jsou vybavena měřící soustavou, jako jsou senzory 

teploty a polohy, snímače síly a pozorovací aparatura. Nezřídka kdy, bývá zařízení doplněno 

o počítač s vhodným softwarem, který data vyhodnocuje [2]. 
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2.1.2 Elastohydrodynamika a elastohydrodynamický simulátor 

Elastohydrodynamika je část vědního oboru tribologie. Zabývá se studiem utváření 

a chování mazacích filmů, které vznikají v zatížených kontaktech obvykle nekonformně 

zakřivených povrchů v relativním pohybu. Elastohydrodynamický režim mazání je typický 

pro valivá ložiska, ozubená kola, vačky apod. [3]. 

S vývojem techniky a dosahováním vyšší přesnosti výroby docházelo od dvacátého století 

až do současnosti ke zmenšování tloušťky mazacího filmu z jednotek mikrometrů na desítky 

až jednotky nanometrů. Proto bylo vyvinuto mnoho experimentálních metod a zařízení za 

účelem zkoumání elastohydrodynamického kontaktu a měření mazacího filmu [3]. 

Tato práce se zabývá návrhem lité skříně pro Elastohydrodynamický simulátor (dále EHD 

simulátor) na obr. 2-1. Jedná se o optický tribometr, který byl vyvinut pracovníky z Ústavu 

konstruování Vysokého učení technického v Brně. Toto zařízení využívá pro měření 

tloušťky mazacího filmu metodu kolorimetrické interferometrie, kterou vyvinul Hartl et al. 

Tato metoda umožňuje měřit mazací filmy až do tloušťky 1 nm [3]. 

Obr. 2-1 Elastohydrodynamický simulátor s mikroskopem a řídící jednotkou  
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Celé experimentální zařízení se skládá ze tří částí: simulátoru, mikroskopové zobrazovacího 

systému a řídící a vyhodnocovací jednotky v podobě stolního počítače. Mazací film je 

utvářen mezi rotujícím průhledným kotoučem a otáčející se kuličkou. Osy rotace kuličky 

a kotouče jsou kolmé. Kotouč je vyroben z korunového skla nebo opticky izotropního safíru. 

Horní strana kotouče je upravena protiodrazovou vrstvou, na spodní stranu je nanesena tenká 

vrstva chrómu. Materiál kuličky je chromová ocel nebo karbid wolframu. EHD kontakt je 

zatěžován přes kotouč, jenž je společně se závažím upevněn na dvojzvratné páce. Kulička 

i kotouč jsou nezávisle poháněny pomocí servomotorů, ovšem pro dosažení podmínek valení 

může být poháněna pouze kulička a kotouč je unášen. Kontakt je osvětlován světelným 

zdrojem, podle typu měření to může být episkopický osvětlovač, halogenová lampa nebo 

xenonová výbojka. Světlo se odráží na rozhraní mezi sklem a vrstvou chrómu a na rozhraní 

mazacího filmu a deformovaného povrchu kuličky. Odražené paprsky interferují 

a interferující barvy jsou zachyceny kamerou. Dále jsou data vyhodnocována metodou 

kolorimetrické interferometrie [3]. 

2.1.3 Popis konstrukce EHD simulátoru 

Samotný EHD simulátor je sestaven ze čtyř podsestav, z posuvného stolu, skříně, pohonu 

koule (obr.2-2) a páky (obr. 2-4). 

Pohon koule 

Posuvný stůl Skříň 

Páka (pohon disku) 

Obr. 2-2 EHD simulátor – pohled zepředu 
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Posuvný stůl na, kterém je připevněna skříň, umožnuje pohyb simulátoru ve dvou osách 

a jeho polohování pomocí šroubovacích noniů. Stálou polohu zařízení je možné zajistit díky 

aretačním šroubům, ty umožňují zafixování jednotlivých os (obr. 2-3). 

 

Skříň tribometru je smontována z obráběných dílů, vyrobených z ocele 17 460, 

prostřednictvím několika zápustných šroubů. Ocelové bočnice tvoří základnu, která je 

spojena s posuvným stolem čtyřmi šrouby. V plátech jsou zhotoveny závitové díry, jednak 

pro jejich vzájemné spojení, ale také pro uchycení vany, která dosedá na horní okraj základny 

a je zboku přišroubována. V přední a zadní bočnici je přes čepy uchycena páka, která má 

jeden stupeň volnosti pohybu. 

 

Pohybový šroub v ose X 

Pohybový šroub v ose Y 

Aretační šroub pro osu X 

Aretační šroub pro osu Y 

Obr. 2-3 Detail na přístup k aretačním šroubům 

Obr. 2-4 Řez EHD simulátorem 

Páka 
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V levé části skříně je umístěn excenter (obr. 2-5), který je možné pomocí páčky nastavit do 

funkční a nefunkční polohy. Ve funkční poloze je v případě, že se páka opírá o excenter přes 

tenzometr, kdy se stanovuje zatížení v kontaktu koule a disku. Po přehození excentru do 

nefunkční polohy zatížení přenáší pouze kontakt koule disk. V levé bočnici je vyfrézován 

otvor k protažení tyče na závaží. Tyč prochází otvorem s dostatečnou vůlí, která umožňuje 

vykývnutí páky v potřebném rozsahu. V pravé části zadní bočnice jsou zhotoveny otvory 

pro umístění ventilátoru, jelikož vnitřní prostor skříně je třeba během měření za vyšších 

teplot chladit. Také je zde otvor určený na protažení kabelů, vycházejících ze skříně ven 

(obr. 2-6). 

Excenter (nefunkční poloha) 

Spoj vany a základny 

Tenzometr 

Kontakt koule – kotouč 

Páka 

Tyč na závaží 

Závaží 

Teflonová izolace 

Synchronní převod 

Obr. 2-5 Řez levý 
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Vana je tepelně zaizolovaná izolací z PTFE (teflonu), jelikož na zařízení mohou probíhat 

měření za zvýšených teplot (až 150 °C) a snížených teplot. Izolace slouží i jako ochrana pro 

obsluhu proti popálení. Dosedací plochy vany jsou od základny také odděleny PTFE, aby 

nedocházelo k výraznému prostupu tepla do zbytku zařízení. Ve vaně je zhotovena řada 

závitových děr, které slouží jednak k jejímu uchycení, ale také pro montáž pouzdra na 

uchycení pohonu koule a upevnění tepelné izolace. Dále jsou zde otvory sloužící pro 

umístění topných patron, které slouží k vyhřívání prostoru měření na požadovanou teplotu, 

a soustava děr tvořící chladící okruh, kterým protéká chladící kapalina. Pro sledování teploty 

při měření jsou ve vaně umístěny i tři termočlánky. V prostoru, kde je realizováno měření je 

podpůrný vozík se třemi ložisky, na který dosedá kulička. Ve středu vany je průchozí 

válcový otvor, kterým prochází domeček hřídelíku s dostatečnou vůlí, která umožňuje malé 

vykývnutí páky. 

Jak již bylo zmíněno výše, páka je uchycena ve skříni přes dva čepy v bočnicích (obr. 2-6), 

což umožňuje její kyvný pohyb. Na každý čep je nasazena dvojice ložisek, která jsou uložena 

ve stěně páky. Dvěma maticemi se pak ložiska předepnou a vymezí se vůle mezi pákou 

a skříní. Samotná páka je smontována z obráběných dílů. Na levé straně páky je umístěn 

elektromotor, který přes synchronní převod pohání hřídelík. K hřídelíku je upevněn disk 

pomocí upínacího mechanismu. Vespod páky je připevněn tenzometr, pro stanovení zatížení 

v kontaktu, a vedle něj je upevněna tyč na závaží. Je zde také chladič pro chlazení 

tenzometru. V ose hřídelíku je umístěn snímač otáček disku.  

Tepelná patrona Pohon 

Uložení páky 

přes čep 

a ložiska 

Synchronní převod 

Chladič 

Průchod kabelů 
Ventilátor 

Tenzometr 

Obr. 2-6 Řez pravý 
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2.2 Slévárenské technologie 

Následující slévárenské technologie byly vybrány pro zpracování rešerše, jelikož svými 

technologickými a ekonomickými vlastnostmi mohou vyhovovat dané aplikaci. 

2.2.1 Technologie lití do pískové formy 

Tato metoda výroby odlitku se řadí k nejběžnějším a nejznámějším slévárenským 

technologiím. Většina litinových odlitků je zhotovena právě litím do pískových forem. Jedná 

se o velmi univerzální slévárenskou technologii, která poskytuje značné konstrukční 

možnosti co do velikosti, tvaru, materiálu a množství vyrobených odlitků. Lze zhotovovat 

odlitky o hmotnosti zlomku kilogramu až do stovek tun [4]. 

Technologie lití do pískových forem spočívá ve vyplnění dutiny dělené pískové formy 

tekutým kovem. Dutina formy, která je negativem odlitku, se zhotovuje pomocí modelu, 

jenž je před odléváním nutné z formy vyjmout. Z tohoto důvodu musejí být stěny modely 

kolmé k dělicí rovině opatřeny technologickými úkosy, které zajišťují jejich snadné vyjmutí 

z formy bez jejího poškození. Velikost úkosu je dána rozměrem stěny a materiálem modelu 

[6]. Modely bývají obvykle vyrobeny ze dřeva nebo kovu [5], modely pro menší odlitky je 

možné zhotovit např. pomocí 3D tisku [12]. Konstrukce modelu je dána tvarovou složitostí 

a velikostí odlitku, ale také tvarem a umístěním dělicí roviny. Podle způsobu formování 

mohou být modely dělené či nedělné [6], také mohou být doplněny o technologické části, 

jako jsou známky jader, volné a vyměnitelné části (obr- 2-8) [4]. Známky jader slouží 

k ustavení jader, která se používají pro předlití dutin a otvorů v odlitku. Při formování je 

možné použít buď pravá jádra (jsou z větší části obtékaná kovem) nebo nepravá jádra (jsou 

z menší části obtékaná kovem) [6]. To je naznačeno na obr. 2-7. 

 

Model Forma připravená k odlévání 

Odlitek zbavený 

vtokové soustavy 

Nepravé jádro Pravé jádro 

Obr. 2-7 Formování do pískové formy [20] 
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 Volné části se použijí v případě, kdy to vyžaduje konstrukce odlitku. Vyjímají se z formy 

až po vyjmutí modelu, což může způsobit nepřesnosti a poškození formy, z toho důvodu je 

lépe se jim vyhnout vhodnou konstrukční úpravou. Volné části je možné zhotovit ze 

spalitelného materiálu, který se spálí při odlévání. Modely jsou doplněny modelovým 

příslušenstvím, které je nezbytné pro odlévání a tuhnutí odlitku. Patří zde vtoková soustava 

pro plnění formy tekutým kovem, výfuky pro odvod vzduchu z formy a nálitky [4]. 

 

2.2.2 Technologie lití na (vypařitelný) spalitelný model 

Technologie lití metodou vypařitelného modelu, někdy také označována jako lití na 

spalitelný model je ve slévárenství využívána od konce padesátých let minulého století, kdy 

byla patentována panem Shroyerem. Původně se využívala k výrobě uměleckých odlitků, 

nebo pro odlévání kusových odlitků velkých rozměrů a hmotnosti. Dnes se aplikuje zejména 

v sériové výrobě velmi složitých tenkostěnných odlitků [7].  

Princip technologie lití na vypařitelný model spočívá v použití modelu ze slévárenského 

polystyrenu (nejčastěji EPS, oproti běžnému polystyrenu se liší absencí látek brzdící hoření 

[8]), který se z formy před odléváním neodstraňuje, ale je spálen tekutým kovem. Polystyren 

se před postupujícím kovem vypařuje až kov zcela vyplní dutinu formy [7]. Tato technologie 

umožňuje výrobu tvarově velmi složitých součástí, jelikož jeho tvar není omezen dělicí 

rovinou ani technologickými úkosy, rovněž není třeba použití jader [8]. 

Výhodu je také poměrně vysoká dosažená přesnost a kvalita povrchu odlitku, především 

v sériové výrobě [8]. Problematickou oblastí této technologie je vznik plynů při spalovaní 

polystyrenu, což vede k významným tlakovým změnám uvnitř formy. Dynamika 

a kinematika tvorby plynů je velmi důležitým specifikem, protože má vliv na výslednou 

kvalitu odlitku [7]. 

Model Volná část 

Obr. 2-8 Formování s použitím volných částí [20] 
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Formování polystyrenového modelu se může provádět několika způsoby, běžně se však 

používají tři. První způsob je podobný jako při lití do pískové formy, formovací materiál 

obsahuje ostřivo i pojivo. Druhý způsob se uplatňuje především v sériové výrobě, protože 

lze dobře automatizovat. Kolem modelu je formovací materiál, kterým je pouze písek bez 

pojiva, zhutňován pomocí vibrací. Výhodou je snadné vyjímání odlitku z formy a možná 

recyklace formovacího materiálu. První a druhý způsob je naznačen na obr. 2-9. Třetím 

způsobem je zaformování modelu do keramické skořepiny, podobně jako u technologie lití 

na vytavitelný model. U této varianty je polystyren před odléváním spálen z důvodu žíhaní 

keramické formy [7]. 

 

 

 

Polystyrenový model 

s nátěrem 

Zaformovaný model 

Odlévání a spalování modelu Finální odlitek 

Obr. 2-9 Princip lití na spalitelný model [10] 
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U velkosériové výroby se pro výrobu polystyrenových modelů používají vstřikovací formy. 

Pro kusovou výrobu zejména větších odlitků se modely vyfrézují na CNC stroji z bloků 

polystyrenu, což ovšem vyžaduje speciální nástroje. Hlavním problémem je obtížné 

odstranění třísky během obrábění, což vede ke zvýšené hrubosti povrchu modelu a tím 

i odlitku. Pro výrobu modelu lze také využít aditivní technologii PrimeCast, což je metoda 

založena na spékání materiálu na bázi polystyrenu laserovým paprskem. Tato technologie 

ovšem vyžaduje speciální výrobní zařízení [12].  Další možností je ruční výroba modelu 

lepením z menších nařezaných kusů. Tato metoda je ovšem nepřesná a používá se spíše pro 

umělecké odlitky [7]. Důležitou součástí přípravy modelů, která se odlévají do pískových 

forem je úprava jejich povrchu speciálními nátěry. Ty slouží k ochraně formovací směsi před 

tepelnými a mechanickými účinky tekutého kovu. Tvoří barieru mezi pískem a kovem, která 

má bránit v penetraci kovu do formy. Nátěr musí být nanášen v optimální vrstvě a musí být 

dostatečně prodyšný, aby plyn vzniklý při spalování mohl opustit formu [8]. 

2.2.3 Technologie lití na vytavitelný model 

Tato výrobní metoda má klíčové postavení na poli moderních slévárenských technologií [9]. 

Přesto základy této technologie sahají až do roku 5000 př. n. l. kdy se z její pomocí 

zhotovovali umělecká díla [10]. Dnes se tato metoda výroby odlitků používá zejména ve 

velkosériové výrobě. Pomocí této technologie je možné vyrábět tvarově velmi složité 

součásti, u nichž se některé funkční plochy již při odlévání vyrobí s takovou rozměrovou 

tolerancí a drsností povrchu, že u nich není nutné další opracování. Funkční plochy, které 

vyžadují vyšší přesnost a lepší kvalitu povrchu se dále obrábějí. Přídavky na obrábění jsou 

však pro tuto technologii malé, což snižuje časy potřebné na další výrobní operace [9].  

Obr. 2-10 Princip lití na vytavitelný model [8] 
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Základem této metody jsou modely vyrobené z materiálu s nízkým bodem tání, které se jsou 

snadno vytavitelné či vypalitelné. Nejčastěji se používají speciální slévačské vosky, ale je 

také možné použít model vyrobený z vhodného plastu. Takový model se připojí na vtokovou 

soustavu, někdy také označována jako „stromeček“ v případě připojení většího množství 

modelů [11]. Po připojení vtokové soustavy, případně nálitků, se tento celek namáčí 

v keramické břečce a do tzv. plniva (keramická moučka), poté je zasypán keramickým 

práškem. Následuje fáze sušení a celý proces se několikrát opakuje [10]. Výsledkem je 

keramická skořepina, která obalila model a vtokovou soustavu. Skořepina se poté vloží do 

pece, kde dojde vytavení či vypálení modelu a vtokové soustavy [11]. 

 V této fázi může při nevhodné rychlosti ohřevu dojít k popraskání skořepiny vlivem 

rozdílené roztažnosti vosku, plastu a skořepiny [9]. Skořepina zbavená modelu a vtokové 

soustavy se v případě použití plastového modelu vypláchne vodou, aby došlo k odstranění 

zbytkového popela, poté se vyžíhá. Proces odlévání se provádí buď ve vakuu nebo na 

vzduchu. Odlévat se může za tepla, tedy hned po vytažení skořepiny z žíhací pece, nebo za 

studena, podle typu formovacího materiálu [10]. Po ztuhnutí kovu a snížení teploty dojde 

k odstranění skořepiny. Skořepina se odstraňuje mechanicky, např. otryskáváním nebo 

vibračním oklepáváním, popř. chemicky. Nakonec se oddělí vtoková soustava a odlitek se 

zabrousí. Může následovat tepelné zpracování či úprava povrchu [9]. Výrobní postup je na 

obr. 2-10 

Voskové modely se v sériové výrobě zhotovují na vstřikovacích lisech nebo gravitačním 

litím tekutého vosku do matečních forem, které jsou negativem modelu. Výroba takové 

formy je obvykle nákladná, a proto se používá jen při velkém počtu vyráběných odlitků [9]. 

Pro kusovou či malosériovou výrobu se využívají aditivní technologie, které umožňují 

výrobu modelu či skořepiny bez nutnosti výroby mateční formy, čímž se výrazně sníží 

náklady. Pomocí aditivních technologií je možné skořepinovou formu zhotovit čtyřmi 

způsoby [10]. To je naznačeno na obr. 2-11. 

Prvním způsobem je přímá výroba skořepinové formy. Je založen na technologiích DLSC 

a DSPC.  Tyto technologie jsou podobné technologii 3D tisku SLS.  Technologie DLSC je 

založena na principu spékání keramického prášku laserem a principem technologie DSPC je 

nanášení keramického prášku na platformu a jeho následné spojení pojivem, které je 

naneseno tiskovou hlavou [10]. 

Druhý způsob využívá aditivní technologie pro zhotovení tzv. master modelu, při výrobě 

skořepinové formy se postupuje tradičním způsobem [10]. Modely se zhotovují technologií 

3D tisku buď z vosku nebo plastu. Voskové modely se vyrábějí metodou MJM, která je 

tiskne pomocí tiskové hlavy s několika desítkami trysek, hlava se pohybuje pouze v jedné 

ose přes celou tiskovou platformu [12].  
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Obdobnou technologií je MJP, která tiskne modely ze speciálního termoplastu na voskových 

podporách [13]. Další možností je technologie 3D tisku FDM, která se řadí 

k nejrozšířenějším aditivním technologiím. Pomocí FDM lze tisknout, jak modely z plastu, 

tak vosku. Model je stavěn po vrstvách tiskovou hlavou, do které vstupuje materiál ve formě 

struny. Pro plastové modely se dříve používal materiál ABS [14], dnes však existují 

materiály vyvinuté speciálně pro slévárenství, jenž je možné tisknout na běžně dostupných 

3D tiskárnách [15]. Technologie 3D tisku SLA umožňuje tisk slévárenských modelů metodu 

zvanou QuickCast z epoxidové pryskyřice. [14]. Při této metodě se model staví na podložku 

ponořenou do kapaliny, kterou lze pomocí laseru vytvrdit v pevný materiál [11]. 

Třetím možným způsobem je přímé zhotovení mateční formy z vhodného materiálu pro 

výrobu voskových modelů, kdy výroba skořepiny opět probíhá tradičně. Taková forma 

ovšem nedosahuje přesnosti a životnosti, jako konvenčně vyráběné formy [10]. 

Čtvrtá metoda je založena na zhotovení gumové či silikonové formy z modelu vyrobeného 

aditivní technologií. Těchto forem je možné z jednoho modelu zhotovit několik, avšak jejich 

životnost a přesnost není vysoká [10]. 

 

Obr. 2-11 Možnosti zhotovení modelu aditivní 

technologií [10] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Tato bakalářská práce byla vypsána za cílem prozkoumání možnosti využití slévárenské 

technologie pro výrobu skříně tribometru, která je dosud řešena jako montovaná z několika 

obráběných dílů. 

Použití technologie obrábění omezuje možné tvarování skříně, jelikož při složitějším 

tvarování dochází ke zvětšení potřebného polotovaru, a tím i k růstu nákladů na zhotovení.  

Současná skříň tribometru je navíc složena z několika zakázkově vyráběných dílů, což 

prodražuje výrobu. 

Součástí skříně je i vana, ve které probíhá měření. Jedná se komplikovaný díl, ve kterém je 

zhotoveno mnoho funkčních otvorů. Vanu je třeba tepelně izolovat od zbytku zařízení, aby 

nedošlo k poškození elektroniky. V případě zhotovení vany a základny v jednom kuse by 

mohl vzniknout problém s prostupem tepla z vany do zbytku zařízení. Toto řešení by navíc 

vyžadovalo úpravu teflonové izolace, jejíž výroba je velmi nákladná. Z tohoto důvodu bude 

vana přišroubována k základně jako doposud a nebudou na ni provedeny žádné úpravy. 

Litá základna tedy musí umožňovat stejné upevnění vany jako dosud, a zároveň je potřeba 

dodržet její pozici vzhledem k měřícímu aparátu. Také je nutné, aby konstrukce základny 

umožňovala uložení ostatních součástí, jako je páka a excenter, a byly na ní otvory pro 

ventilátor a protažení kabelů. Současná základna je ke stolu upevněna šrouby zevnitř skříně. 

Při demontáži skříně z posuvného stolu je tedy nutné základnu částečně rozebrat. Litá 

základna by měla umožňovat montáž a demontáž skříně ze stolu bez nutnosti jejího 

rozebrání. Také je potřeba, aby litá základna nepřekážela v přístupu k aretačním šroubům 

posuvného stolu.  

Materiál lité základny a jejích součástí je nutno volit s ohledem na teplotu, která během 

měření může být až 150 °C, a chemikálie, které s nimi mohou během měření a servisu přijít 

do kontaktu. Jedná se především o různé druhy olejů a isopropylalkohol. 

3.2 Cíl práce 

Cílem práce je navrhnout litou základnu pro tribometr, která umožňuje montáž stávajících 

součástí a respektuje funkčnost zařízení. Dalším cílem je snížit počet součástí 

a optimalozovat tvar skříně pro tribometr.  
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4 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ  

4.1 Slévárenské technologie pro danou aplikaci 

4.1.1 Koncept technologie lití do pískové formy 

 Při použití technologie lití do pískové formy je potřeba konstruovat skříň s ohledem na 

dělicí rovinu a opatřit ji technologickými úkosy. Model je možné vytisknout na 3D tiskárně 

např. z plastu ABS, což zjednoduší výrobu. Model je možné opakovaně použít. Pro složitější 

geometrii je možné využití nepravých jader nebo volných částí modelu, což ovšem 

komplikuje formování. Dosahovaná přesnost a jakost povrchu je horší než u technologie 

vypařitelného či vytavitelného modelu. Tato technologie je z ekonomického hlediska 

vhodná pro kusovou či malosériovou výrobu. 

4.1.2 Koncept technologie lití na vypařitelný model  

Technologie vypařitelného modelu nabízí možnost složitého tvarování skříně, bez nutnosti 

technologických úkosů a vytažení modelu z formy. Model je možné vyrobit ručně, s nižší 

přesností, nebo na CNC stroji za použití speciálních nástrojů. Další možností je využití 

aditivní technologie, která vyžaduje speciální zařízení. Dosahovaná přesnost a jakost 

povrchu je při formování do skořepiny podobná jako u vytavitelného modelu. Tato metoda 

se vhodná i pro kusovou výrobu. 

4.1.3 Koncept technologie lití na vytavitelný model 

Technologie lití na vytavitelný model podobně jako technologie lití na vypařitelný model 

umožňuje návrh složitějšího tvaru bez omezení technologických nároků. Pro výrobu modelu 

skříně je třeba zhotovit model pomocí aditivních technologií. V úvahu připadá vytištění 

voskového nebo plastového modelu. Vzhledem k dostupnosti 3D tiskáren s technologií 

FDM, které umožňují tisk z materiálu Polymaker Polycast [15], se jedná o nejjednodušší 

možnost zhotovení master modelu pro tuto technologii. Model je však nutné pro každý 

odlitek vyrobit znovu, protože při procesu výroby dojde k jeho zničení. Při použití aditivních 

technologií je metoda lití na vytavitelný model vhodná především pro kusovou výrobu 
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4.2 Tvarové provedení 

4.2.1 Koncept tvaru 1 

První koncepční řešení je litá základna otevřená z jedné strany (obr. 4-1). Přístup dovnitř je 

pouze z vrchní části, což by do značné míry mohlo komplikovat montáž páky. Tvar základny 

je optimalizován pro tvar páky a vany. Ventilátor je zde umístěn v pravé části na nakloněné 

stěně. Skříň je uzavřena víkem, které může být vyrobeno jednat technologií odlévání, 

technologii obráběním, technologií 3D tisku, nebo zde může být využit i plech. Výhodu 

konceptu je, že se skládá jen ze dvou součástí. Nevýhodu je obtížný přístup při montáži 

a servisu. 

 

Obr. 4-1 První koncepční řešení  
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4.2.2 Koncept tvaru 2 

Druhým koncepčním řešením je litá skříň otevřená tří stran (obr.4-2), čímž se velmi usnadní 

montáž páky a ostatních součástí. Tvar je opět optimalizován podle ostatních součástí. 

Ventilátor je umístěn v dutině jedné ze stěn. Skříň je zleva a zprava uzavřena kryty, které by 

mohli být vyrobeny technologií 3D tisku, nebo z plechu. Výhodu konceptu je dobrý přístup 

při montáži a servisu Nevýhodou je se skříň skládá čtyř součástí, tedy lité skříně dvou krytů 

a jedné příčky, která je součástí pravého krytu. 

 

 

Obr. 4-2 Druhé koncepčí řešení 
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5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Volba vhodné slévárenské technologie má zásadní vliv na možné konstrukční řešení 

z hlediska tvarování, dosažené přesnosti a kvality povrchu. V neposlední řadě je také potřeba 

zvážit, zda je aplikace dané slévárenské technologie vhodná pro výrobu z hlediska 

ekonomického. Proto je nutné stanovit tvarové a kvalitativní požadavky a určit v jakém 

množství se bude součást vyrábět. Odlitek skříně tribometru bude již z podstaty skříňového 

tvaru. Tento tvar může být poměrně komplikovaný s ohledem na požadavek optimalizace 

tvaru a zabudování potřebných prvků. U ploch, které nebudou obráběny, je nutné dodržet 

potřebnou přesnost, aby nebyla ohrožena funkčnost zařízení. Ačkoliv se jedná o nosnou 

součást celého zařízení, je to také součást pohledová. Proto je důležitá kvalita jejího povrchu 

z estetického hlediska. Tribometry vyráběné na Ústavu konstruování spadají produkčním 

množstvím do výroby kusové či malosériové. Po zvážení výhod na nevýhod jednotlivých 

technologií pro danou aplikaci, byla vybrána technologie lití na vytavitelný model zhotovený 

3D tiskem. Tato technologie umožňuje velké možnosti tvarování odlitku a zároveň je master 

model možné vytisnout na běžné 3D tiskárně.  Tato metoda není produktivní, ale pro účely 

výroby skříně tribometru dostačující, protože se jedná o několik kusů za rok. 

Pro konstrukční zpracování bylo vybráno druhé tvarový koncept. Oproti prvnímu konceptu 

nabízí lepší přístupnost při montáži a servisu. Výhodou je také menší množství stěn, protože 

při 3D tisku master modelu se bude stavět menší množství podpor, oproti první tvarovému 

konceptu. 

5.1 Volba materiálu 

Materiál odlitku je nutno volit s ohledem na slévárenské vlastnosti, ale také na požadavky, 

které má daný výrobek splňovat [4]. Materiál skříně byl měl být jednak dobře slévatelný, ale 

také obrobitelný pro finální opracování funkčních ploch. Dále je potřeba aby byl odolný vůči 

korozi. Z hlediska mechanických vlastností nejsou kladeny vysoké nároky, protože skříň 

není významně mechanicky zatěžována.  
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 Původní skříň je vyrobena z nerezové ocele. Ocel má obecně horší slévárenské vlastnosti 

a je nutné tomu přizpůsobit konstrukci odlitku v podobě větší tloušťky stěn a jejich zaoblení. 

Často se ve slévárenství používají různé druhy litin, které mají výrazně lepší slévárenské 

vlastnosti než ocel. Nejčastěji se používá šedá litina, které ovšem není korozivzdorná a bylo 

by nutné ji povrchově upravit, lze ovšem použít i korozivzdornou litinu. Další možností je 

použití slitiny hliníku s křemíkem, které se obecně nazývají siluminy. Tyto slitiny mají velmi 

dobré slévárenské vlastnosti, díky obsahu křemíku jsou odolné proti korozi, některé je 

možné vytvrdit pro získání lepších mechanických vlastností [4, 19]. Použití jiných 

slévárenských slitin bylo vyhodnoceno jako nevhodné z hlediska jejich vlastností nebo ceny. 

Jako materiál odlitku byl zvolen materiál AlSi10Mg (EN A C-Al 43100). Tato hliníková 

slitina má velmi dobré slévárenské vlastnosti, je dobře obrobitelná a korozivzdorná. Navíc 

je možné ji vytvrdit umělým stárnutím [19]. 

5.2 Popis konstrukce odlitku 

Tvar odlitku vychází ze zvoleného konceptu, v průběhu konstrukce byl však tento tvar 

upraven. Žebrování bylo nahrazeno kapsou, aby bylo dosaženo symetrie odlitku. Kapsy na 

obou stranách plní funkci žeber, jelikož jejich stěny jsou oproti přilehlým stěnám ztenčeny, 

a při odlévání chladnou rychleji než okolní materiál. Vodorovná část kruhu nad každou 

kapsou je zde pro estetičtější návaznost na vanu, která zde po obrobení bude upevněna. Tato 

část také přispívá ke zvýšení tuhosti stěny. Dno skříně je z větší části odstraněno, jelikož 

nebylo nutné z funkčního hlediska. Stěny jsou opatřeny o předlitá osazení, určená 

k upevnění krytů (obr. 5-1). 

Předlité osazení 

Kapsa 

Obr. 5-1 Konstrukce odlitku 
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Základní tloušťka stěny odlitku je 8 mm. Tento rozměr vychází z tloušťky stěny původní 

skříně a je nutné jen dodržet pro návaznost na ostatní součástí. Základní tloušťka stěny je 

dále doplněna o přídavek na obrábění. 

Při konstrukci odlitku je potřeba stanovit přídavek na obrábění a všeobecné rozměrové 

a geometrické tolerance [6]. 

Stupeň rozměrové tolerance (DCTG – Dimensional Casting Tolerance Grades) je volen 

s ohledem na použitý materiál a typ formy, ve které je odlitek zhotoven. Platí zde také 

doporučení pro volbu rozměrové tolerance podle největšího rozměru odlitku. Tabulka 12-2 

z učebnice [6] na straně 183 uvádí pro slitiny lehkých kovů a formování do skořepinové 

formy rozměrový toleranční stupeň DCTG 7 až 9. Odlitek má největší rozměr 280 mm, podle 

doporučení pod tabulkou je vhodné pro tento největší rozměr zvolit rozměrový toleranční 

stupeň DCTG 8. Dále je pod tabulkou doporučení volit rozměrové tolerance pro kusovou 

výrobu DCTG 13 až 15. Tato tolerance je však pro tento odlitek příliš hrubá, s ohledem na 

upevnění krytů na předlité ploše. Přesnost odlitku je také dána přesností 3D tisku, kterým se 

zhotoví master model, a také velikostí objemového zvětšení modelu z důvodu smrštění kovu 

při chladnutí. Proto se při volbě rozměrového tolerančního stupně uplatnila výše zmíněná 

tabulka. 

Pro stavení geometrické tolerance (GCTG – Geometrical Casting Tolerance Grades) se 

uplatní tabulka 12-3 z učebnice [6] na straně 183, která udává pro slitiny lehkých kovů 

a formování do skořepiny toleranční stupeň GCTG 4 až 6. Byla zvolena hodnota 

tolerančního stupně GCTG 5. 

Přídavky na obrábění (RMAG – Required Machnning Alowances) se opět volí podle 

materiálu odlitku a typu formy. Podle tabulky 12-5 z učebnice [6] na straně 184 se pro slitiny 

lehkých kovů a lití do skořepinové formy volí stupeň přídavku na obrábění v rozsahu RMAG 

E až G. Byla zvolena střední hodnota RMAG F. Podle tabulky 12-4 z učebnice [6] na straně 

184 je pro největší rozměr odlitku 280 mm hodnota přídavku 2,5 mm (obr. 5-2). 

Rovinné obrobené plochy Zhotovené díry 

Obr. 5-2 Obrobené plochy a díry na odlitku 
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5.3 Popis konstrukce skříně 

Konstrukce skříně (obr. 5-3) rozměrově vychází z původní varianty provedení, aby zůstala 

zachována návaznost na ostatní součásti. Její šířka je tedy uzpůsobena pro montáž páky 

a vany. Podstava skříně je z části čtvercová a rozměrově navazuje na posuvný stůl. Aby byl 

umožněn přístup k aretačním šroubům stolu pro zafixování zařízení, je na skříni vyfrézována 

drážka a vyvrtána díra. Ke stolu je skříň připevněna pomocí čtyř šroubů M5, které umožňují 

její demontáž bez nutnosti demontovat jinou část zařízení. Protože se díry k upevnění 

nachází na novém místě, je nutné do stolu zhotovit nové závitové díry, tato úprava však není 

náročná.  

Kryt 

Kryt 

Litá základna 

Ventilátor 

Kabelový průchod 

Obr. 5-3 EHD simulátor s litou základnou a plastovými kryty 
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V zadní části je v kapse pod vanou umístěn ventilátor a ve stěně vedle něj je otvor pro 

průchod kabelů (obr. 5-4). Otvor pro průchod kabelů byl přemístěn oproti předešlé variantě 

z pravé zadní části skříně doleva, aby se zkrátilo vedení kabelů vnitřkem skříně. Při 

posunování stolu mohlo dojít k pohybu kabelů uvnitř skříně a k jejich porušení vlivem 

skřípnutí např. v excentru. Tomu by se dalo zabránit použitím kabelové upínky, ale 

zkušenost obsluhy je taková, že při servisu zařízení často dochází k opomenutí kabely znovu 

připevnit. Proto je vedení kabelů skříní maximálně zkráceno a jsou vyvedeny hned pod 

vanou. Kryty jsou k základně uchyceny na předlitých osazeních, každý pomocí čtyř šroubů 

M3.  

 

5.4 Krytování 

Kryty slouží k uzavření skříně a ochraně vnitřních částí, ale zároveň k ochraně obsluhy 

zařízení. K jejich výrobě byla zvolena technologie 3D tisku, díky které je možné kryty 

vhodně tvarovat. Materiál krytů musí splňovat požadavky na tepelnou a chemickou 

odolnost, konkrétně musí odolávat teplotám až 150 °C [3] a chemickým látkám, jako jsou 

různé druhy olejů, jejichž vlastnosti se na zařízení měří, a isopropylalkohol [18], kterým se 

zařízení čistí. 

Řez krytem 

Řez umístěním 

ventilátoru 

Obr. 5-4 Řez kryty a umístěním ventilátoru 
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Jako materiál krytů byl zvolen materiál od firmy Smart Materials 3D – Nylstrong. Je to 

nylonový filament (PA6) vyztužen skelným plnivem. Tento materiál odolává vysokým 

teplotám až 210 °C [16] a je odolný proti olejům a isopropylalkoholu [17]. Zároveň je možné 

jej tisknou na běžné 3D tiskárně [16]. 

5.5 Výroba prototypu 

5.5.1 Tisk master modelu 

Master model pro odlitek skříně byl vytištěn z materiálu Polycast od firmy Polymaker [15]. 

Tisk byl realizován na tiskárně Ultimaker a Prusa i3 v laboratoři 3D tisku na ÚK (obr. 5-5). 

Model byl tisknut rozdělený na poloviny z důvodu nedostatečného pracovního prostoru 

tiskárny. Tisk na poloviny ovšem přinášel benefit ve formě lepšího vzhledu pohledových 

ploch, které nebylo nutné stavět na podporách. Některé části modelu bylo nutné na 

podporách stavět. Původně se zamýšlelo použití vodou rozpustitelných podpor z PVA, které 

by bylo možné z modelu snadno odstranit. Během testování se ovšem ukázalo, že vzhledem 

k délce stavby, která byla asi 30 hodin, by materiál PVA vstřebával vzdušnou vlhkost 

a mohlo by dojít k selhání tisku. Z toho důvodu byl model včetně podpor tisknut z Polycastu, 

jehož vlastnosti pro tisk se ukázaly jako velmi dobré. Objem modelu byl před tiskem zvětšen 

o 1% kvůli tepelné roztažnosti kovu. Tato hodnota vychází ze zkušeností pracovníků ÚST 

odboru slévárenství. 

 

Obr. 5-5 Tisk master modelu 
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5.5.2 Příprava master modelu 

Příprava master modelu (obr. 5-6) k odlévání zahrnovala odstranění podpor pomocí pilníků 

a smirkového papíru. Obě poloviny byly posléze spojeny pomocí kolíků, které vystředily 

polohu, a sekundového lepidla. Případné nedokonalosti, jako nedosednutí spojovacích ploch 

vlivem jejich prohnutí, byly napraveny pomocí opravného vosku, který je podobně plastický 

jako plastelína, a dobře se s ním pracuje. Dalším krokem bylo vyhlazení povrchu modelu 

pomocí etanolu, který materiál naleptal. Naleptáním došlo k částečnému slití tiskových 

vrstev. Etanol byl vzhledem k velikosti modelu nanášen pomocí rozprašovače v pěti 

cyklech, vždy po ztvrdnutí naleptané vrstvy. Běžně se modely leptají např. přímým 

namáčením v etanolu nebo jeho parami v uzavřené nádobě. 

 

Obr. 5-6 Master model připraven na připojení vtokové soustavy 
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5.5.3 Odlévání 

Příprava na odlévání a odlévání probíhali ve školní slévárně ÚST.  Před samotným 

odléváním byl model opatřen vtokovou soustavou a nálitky ze slévačského vosku. Poté byl 

tento celek obalován keramickou břečkou a zasypán keramickým práškem. První vrstva se 

zhotovila ručně, aby překryla celý povrch, další již byly udělány na formovací stroji. Celkem 

bylo naneseno osm obalů. Po skončení formovací procedury byla forma umístěna do pece, 

kdy došlo k vytavení vosku a spálení modelu. Skořepina byla posléze vypláchnuta vodou, 

aby se odstranil zbytkový popel. Před odléváním se skořepina umístila do žíhací pece, kde 

došlo k jejímu vytvrzení, a hned po jejím vytažení byla zalita roztaveným kovem. Při lití do 

teplé skořepiny kov lépe zaběhne. Po zchladnutí byl surový odlitek ručně zbaven skořepiny 

a byla odřezána vtoková soustava. Postup odlévání je na obr. 5-7. 

Po odstranění vtokové soustavy byl odlitek pískován, aby se povrch očistil od nečistot. 

Pískováním se částečně odstranili stopy po tiskových vrstvách (Obr. 5-8). Tím byl odlitek 

připraven pro obrábění. Obrábění není v této práci zdokumentováno, jelikož bude provedeno 

až po odevzdání textu práce. 

Obr. 5-7 Postup odlévání odlitku 
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5.6 Finanční a časové náklady 

Cena a časová náročnost výroby lité skříně je popsána v tabulce 5-1. Cena 3D tisku není 

uvedena, jelikož je proveden na 3D tiskárně Ústavu konstruování. Cena za post processing 

je závislá na finančním ohodnocení daného pracovníka. Cena za odlévání a obrábění byla 

stanovena slévárnou Alucast, s.r.o. Dokument nacenění je v příloze práce. 

  

Obr. 5-8 Opískovaný odlitek připravený na obrábění 
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Tab. 5-1 Finanční a časové náklady 

Položka Cena Výrobní čas 

Filament Polymaker Polycast 1460 Kč – 

Tisk master modelu odlitku – 60 h 

Post processing master modelu – 3 h 

Filament Nylstrong 1150 Kč – 

Tisk krytů – 50 h 

Post processing krytů – 3 h 

Odlévání 1450 Kč – 

Obrábění 1530 Kč – 
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6 DISKUZE 

Hlavním cílem této práce byl návrh lité skříně pro optický tribometr. V souvislosti s hlavním 

cílem byli zadány i dílčí cíle jako rozbor současného provedení a vypracování rešerše 

o využitelných slévárenských technologiích. 

Po zhodnocení slévárenských postupů byla vybrána technologie lití na vytavitelný model. 

Master model pro zhotovení formy byl vyroben pomocí 3D tisku ze speciálního filamentu. 

Tato výrobní metoda je sice časově náročná, ovšem pro nároky na výrobu skříně je 

dostačující, jelikož se jedná o kusovou výrobu. Navíc umožňuje snadnou úpravu konstrukce 

skříně pro konkrétní požadavky daného zákazníka. 

Litá základna byla navrhnuta na základě druhého koncepčního řešení. Samotná litá skříň je 

doplněna plastovým krytováním, které je vyrobeno technologií 3D tisku. 

Jelikož byl model zhotoven technologií 3D tisku, na jeho povrchu byly patrné stopy po 

tiskových vrstvách. Materiál, ze kterého byl model vyroben, umožňuje vyhlazení tiskových 

vrstev naleptáním povrchu modelu etanolem, čímž dojde k jejich slití. Etanol byl vzhledem 

k velikosti modelu nanášen rozprašovačem. Tento způsob vyhlazování splnil očekávání jen 

částečně, protože některé vrstvy po tisku zůstali přesto patrné. Řešením by mohlo být použití 

jiného způsobu leptání, jako přímým namáčením v etanolu či leptáním etanolovými parami 

v uzavřené nádobě. Model by také bylo možno po tisku zalakovat a lak vybrousit, tento 

způsob by však prodloužil přípravu modelu. Pro odstranění stop po tiskových vrstvách, které 

se přenesli na odlitek, se do výrobního procesu zařadilo otryskání povrchu odlitku. 

Při odstraňování skořepinové formy byly použity ruční nástroje, protože školní slévárna 

nedisponuje zařízením pro odstraňování skořepinových forem ze surového odlitku. Ruční 

nástroje na odlitku způsobili drobné oděrky. Za použití profesionálního zařízení by bylo 

dosaženo lepšího povrchu odlitku. 

Cena výroby původní skříně z obráběných dílů byla cca 17 000 Kč.  Z tabulky 5-1 je 

patrné, že cena výroby lité skříně je významně nižší než cena výroby původní skříně. Čas 

na její zhotovení bude ovšem delší s ohledem na 3D tisk master modelu a krytování, který 

zabere nejvíce času. Tato nevýhoda ovšem pro kusovou výrobu není významná.  
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7 ZÁVĚR 

V této práci je navržena konstrukce lité skříně pro tribometr, vyvinutý a provozovaný na 

Ústavu konstruování FSI VUT, za cílem optimalizace tvaru a snížení počtu součástí skříně. 

Na začátku práce je krátký úvod do tribologie a elastohydrodynamiky, dále je rozebrána 

stávající konstrukce zařízení. Práce také obsahuje rešerši slévárenských technologií, které 

by bylo možné využít při výrobě lité skříně. Po zhodnocení původní konstrukce 

a jednotlivých slévárenských technologií byly stanoveny požadavky na konstrukci lité skříně 

a vybrána technologie lití na vytavitelný model, za použití master modelu vytištěného na 3D 

tiskárně. Byla navržena dvě koncepční řešení, z nichž bylo vybráno nejvhodnější z hlediska 

montáže a servisu. Na základě vybraného konceptu bylo vypracováno konstrukční řešení 

a k němu výkresová dokumentace. 

Nad rámec požadavků zadaní této práce byl zhotoven prototyp, který byl vyroben ve 

spolupráci s pracovníky FSI VUT. Jeho výroba je v práci popsána až do přípravy na 

obrábění. Zhotovený prototyp má estetické nedostatky způsobené při výrobním postupu. 

Jedná se ovšem o první a dosud jediný vyrobený kus a jako takový lze pokládat za zdařilý. 

Při výrobě dalších kusů by došlo k optimalizaci výrobního postupu, a tím k dosažení lepších 

výsledků. Zároveň byla stanovena cena výroby potenciálním výrobcem. Ukázalo se, že 

výroba lité skříně je časově náročnější, je ovšem finančně výhodnější. 

Osobně mi tato práce přinesla mnoho zkušeností z oblasti vývojového procesu nové součásti, 

který začíná zadáním problému k řešení a končí výrobou prototypu.  
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EHD  Elastohydrodynamika 

CNC  Computer Numerical Control 

DLSC  Direct Laser Sintering of Ceramics 

DSPC  Direct Shell Production Casting 

SLS  Selective Laser Sintering 

MJM  Multi Jet Modeling 

MJP  Multi Jet Printing 

FDM  Fused Depositon Modeling 
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ABS  Akrylonitrilbutadienstyren 
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PTFE  Polytetrafluorethylen 

EPS  Expandovaný polystyren 

DCTG  Dimensional Casting Tolerance Grades 

GCTG  Geometrical Casting Tolerance Grades 

RMAG Required Machnning Alowances 
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